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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. В училището работят 27 учители, директор,  и 8 човека - непедагогически 

персонал. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни 

квалификационни форми: семинари, обучения за придобиване на квалификациионни 

степени, тренинги и др. Носители на професионално квалификационни степени са 11 от 

учителите. 

  

Квалификационни 

степени 

V ПКС ІV ПКС  ІІІ ПКС ІІ ПКС І ПКС 

Брой учители 7  1 3  

 

Училището разполага със светли и уютни класни стаи по-голямата част от ,които са 

оборудвани с лаптопи и мултимедии, обзаведени 4 кабинета по ИКТ, физика, химия, 

биология, география, математика и библиотека с 30 000 тома книги, два физкултурни 

салона, две спортни площадки, столова за обедно хранене. 

      2.  Методическата работа в СУ „Хр. Ботев“ се организира от методически обединения 

по предметни комисии, както следва:  

 БЕЛ и чужди езици – председател Н. Влашева;  

 математика, информатика и информационни технологии – председател Ив. 

Пешев;  

 природни науки и екология – председател С. Радкова 

 обществени науки – председател С. Петрова  

 изобразително изкуство, ФВС, музика, домашен бит и техника и технологии – 

председател К. Христов;  

 класните ръководители – председател В. Младенова 

 

 

 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Реализиране на инициативи по програма „Учене през целия 

живот” за  осигуряване на непрекъснат процес за повишаване квалификацията на 

учителите. 

 1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

 2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката н общественото 

развитие и образователни изисквания. 

 3. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и 

трайни промени при овладяване на знания, умения и навици. 

        4.  Издигане и утвърждаване престижа на училището.  

 

ІІІ. ПРИОРИТЕТИ НА ДЕЙНОСТТА ПО КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ: 

         1. Изграждане на ефективна система за квалификация  за повишаване равнището на  

професионална компетентност на педагогическите специалисти чрез включването им в 

различни квалификационни форми; 

         2. Осигуряване на възможност за задоволяване на професионалните интереси на  

педагогическите специалисти и за тяхното кариерно развитие. 

         3. Обновяване и обогатяване професионалната компетентност на педагогическите 

специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа, включително и 

усвояването на нови методи и техники на обучение, на подкрепа и консултиране на 

учениците 



 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

         1.  Да се разработи план за квалификационна дейност в училище, който е 

неразделна част от годишния план на училището /към него се добавят и плановете на 

методичните обединения/. 

         2. Популяризиране и обмен на педагогически опит с цел осъществяване на активно 

преподаване и обучение. 

         3. Анализ на постигнатите успехи и неуспехи, трудности и проблеми с оглед 

създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на работа. 

         4. Квалификационната дейност на учителите да се реализира в разнообразни форми 

на училищно, регионално и национално ниво и да съдейства за успешното усвояване на 

учебното съдържание по предмети.  

          5. Подобряване мотивацията на учениците за учебна дейност, като се използват 

различни форми за проверка и оценка на придобитите знания. 

          6. Стимулиране на професионалните изяви на учителите с цел да се усъвършенства 

организацията и методиката на преподаване 

          7. Да се подпомага работата на класните ръководители за изграждане на социални 

и граждански умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на 

културните различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се. 

 

V. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

  

          1. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ: семинари, дискусии, тренинги, 

лектория и др. 

          2.ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ: семинари, дискусии, тренинги, 

професионално-педагогическа специализация , конференции организирани от МОН, 

ЦКОКУО, ДИУУ – София, ВУЗ, РУО – Видин и други образователни центрове, 

неправителствени организации. 

 

VІ. ДЕЙНОСТИ 

 

А. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ Дейност Срок Отговорник 

1. Провеждане на заседания на ПК за  определяне на 

приоритетите в квалификационните дейности за 

учебната 2019/2020 година.   

15 септември 

2019 г.  

председатели 

на ПК 

2. Оказване на методическа помощ на млади и 

новоназначени учители. 

през учебната 

година 

С. Петрова 

Н. Влашева 

3. Прилагане на електронни  продукти в 

практиката на учителите и използване на 

ИКТ в обучението 

Открити уроци от учителите по ИТ.   

м.декември 

2019 г.  

К. Христов 

4. Периодично запознаване на преподавателите с 

изменението на нормативните документи в системата 

на образованието.  

през учебната 

година 

В. Младенова 



Б. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 

№ Дейност 
Обучителна 

организация 
Срок Участници 

1. Участие на учителите в 

квалификационни форми, 

организирани на национално ниво, 

като: 

         - семинари; 

         -  курсове за повишаване на 

професионалната квалификации 

 

 

.   

МОН 

Квалификационни 

центрове към ВУЗ 

Издателства 

Неправителствени 

оранизации 

През 

учебната 

година 

Учители  

2. Текуща квалификация по културно-

образователни области. Участие в 

обучения организирани от РУО- 

Видин. Популяризиране с подходящи 

форми сред учителския колектив на 

материали, методики и практики като 

резултат от тези обучения. 

 МОН 

Квалификационни 

центрове към ВУЗ 

и РУО Видин 

   

През 

учебната 

година и  

според 

годишния 

план на РУО 

 

 

  

Учители 

3. Обучение  на учители за използване 

на сайтове за генериране на 

упражнения и образователни игри по 

всички учебни предмети  

МОН м. април 

2020 г. 

Учители 

4. Обучение по тема: „Бърнаут 

синдром“ 

МОН м.март 

2020 г. 

Валя Дафинина 

5. Методическо консултиране на 

учителите:  

- в рамките на тематични работни 

срещи;  

- в рамките на цялостни и тематични 

проверки;  

- във връзка с извънучилищни и 

вътрешноучилищни 

квалификационни форми. 

- обмяна на опит в МО 

  

 

 

 

 

МОН, РУО 

 

Квалификационни 

центрове 

 

 

 

През 

учебната 

година 

 

 

 

 

Учители  

6. Обучение по тема: „ Медиацията 

в училище“ 

РААБЕ м.март Педагогически 

персонал 

 

VІI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ/качествени и количествени/ 

1. Изградена  мотивация  за  самоусъвършенстване,  професионално  развитие  и  

професионална изява на учителите: 

 брой  (%)  на  учителите,  участвали  в  квалификационни  форми  на  вътрешно 

институционално ниво; 

 брой (%) на учителите, участвали в извънучилищни квалификационни форми; 

 брой проведени квалификационни форми на вътрешноинституционално ниво; 



2. Разширен обхват на професионалните  компетентности и умения за прилагането и 

в образователно-възпитателния процес: 

 брой (%) проведени  уроци  с прилагане  на  иновативни  методи  и  похвати  при  

преподаване на учебното съдържание; 

 брой (%) проведени уроци с използване на ИКТ при преподаване на учебното 

съдържание и диагностика на знанията и уменията на учениците; 

 брой  (%)  на  учителите,  разработили  и  презентирали  ефективна  педагогическа 

практика. 

3. Повишено качество на образователно-възпитателния процес и ниво на усвоените 

от  

учениците знания и умения: 

 резултати от обучението по предмети в края на първия срок и учебната година; 

 резултати от национално външно оценяване (процент на зрелостниците,  успешно  

издържали държавните зрелостни изпити; среден успех от държавните зрелостни  

изпити); 

     4. По-високо ниво на уменията за мотивиране и подготовка на ученици за участия в  

олимпиади и състезания: 

 брой ученици,  участвали  в  училищния  кръг  на  олимпиадите  по  предмети    и  

националните ученически състезания по професионални направления; 

 брой  ученици, класирани  за  областен  кръг  на  ученическите  олимпиади  и  

състезания; 

 брой  ученици,  класирани  за  национален  кръг  на  ученическите  олимпиади  и  

състезания; 

 брой на учениците и ученически екипи  взели  участие  в  конкурси, състезания  и  

конференции на общинско, регионално и национално ниво. 

 

VІІI. ФИНАНСИРАНЕ 

1. За сметка на целевите средства по утвърдения  бюджет на училището в размер на 

0.8 % от ФРЗ. 

     2. Финансови средства  от  участия в проекти. 

     3. Самофинансиране на индивидуалната квалификация. 

      

ІX. КОНТРОЛ 

      Мониторинг и контрол на училищно ниво се осъществява чрез: 

 доклади на учителите, участвали в обучения  и в други форми  на  извънучилищна  

квалификация; 

 срочни и годишни доклад-анализи за дейността на МО и ПГ за вътрешноучилищ- 

ната квалификация; 

 анкети измерващи степента на удовлетвореност на педагогическите кадри. 

      Контролът  на  училищно  ниво  се  осъществява  от  директора  като  тематиката  и  

периодичността са в неговия  План за контролна дейност. 

 

      Планът за квалификация и Приложение 1 към него е отворен и може да се актуализира 

по всяко време на учебната година с решение на ПС. Настоящият план за 

квалификационна дейност е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 

№17/ 13.09.2019 година. 


